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3 e advent

Kerstkaartjes
Met Kerst worden er veel kerstkaarten verstuurd.
Soms worden ze uitgedeeld op school. Het is erg leuk
om kaartjes te geven en het is ook leuk om kaartjes te
ontvangen. Maar we willen u vragen dit niet op
school te doen. Het geeft veel onrust en brengt
teleurstellingen met zich mee voor leerlingen die
geen kaartje ontvangen! Je kunt dan beter de kaartjes
versturen met de post of zelf rondbrengen

Schoolfruit
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik
kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk
met grote vreugde zal vervullen: 11 vandaag is in de
stad van David jullie redder geboren. Hij is de
messias, de Heer. 12 Dit zal voor jullie het teken zijn:
jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een
doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ (Lucas 2)
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Kerstfeest 2017
Na de kerstvieringen in de klassen gaan we op
donderdagavond (21-12) samen op het plein enkele
kerstliederen zingen. Het is de bedoeling dit om 20:10
uur te doen, rondom de vuurkorf op het schoolplein.
Wij zorgen deze avond voor de koffie / thee en we
willen iedereen vragen om iets lekkers bij de koffie of
thee te maken. Dit was vorig jaar een groot succes en
we hopen dat het dit jaar ook gaat lukken. Graag
uiterlijk donderdagmorgen inleveren in het
TSOlokaal. Dan kan de werkgroep er voor zorgen dat
het ’s avonds klaar staat.

Woensdag: Mandarijn 1 per kind
Donderdag: Sinaasappel 1 per kind
Vrijdag: Appel (Elstar) 1 per kind

25 jaar onderwijs
Juf Gerdien Santé werkt alweer 25 jaar in het
onderwijs. We gaan dit ook vieren en wel op
vrijdagmorgen 12 januari. Juf wordt deze dag door
haar eigen klas van huis opgehaald. We gaan haar
toezingen met alle kinderen. Daarna viert juf het met
haar eigen groep en van 11uur tot met 12 uur gaat ze
alle groepen langs!!

We willen juf Gerdien Santé graag namens iedereen
een cadeau aanbieden. Doet u ook mee?
We zamelen geld in via de groepsleerkrachten
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Kerstwensboom Rijssen-Holten
Ook dit jaar kunnen de inwoners (jong en oud) van
Rijssen-Holten weer een kerstwens voor een ander in de
kerstwensboom hangen. Het enige wat belangrijk is, is
dat er een goede reden voor de wens moet zijn én dat
de wens voor iemand anders is. De kerstwens is een
bedankje voor degene die het afgelopen jaar hulp en
ondersteuning heeft geboden. Dat kan iedereen
zijn: een juf, trainer of een lieve tante. Gewoon iemand
die naar een luisterend oor biedt en helpt waar dat
nodig is. Van 11 tot en met 22 december 2017 is de
kerstwensboom te vinden in de centrale hal van het
gemeentehuis in Rijssen, het Kulturhus in Holten, de
GGD / Consultatiebureaus in Rijssen en Holten. De
kaarten voor de wensen zijn ook bij deze locaties
verkrijgbaar. In dezelfde periode kan ook een digitale
wens opgehangen worden. De digitale boom is te vinden
op www.rijssen-holten.nl/kerstwensboom.
De kerstwensboom is een initiatief van LOES. LOES is er
voor ouders en opvoeders, om hen te helpen met
vragen en informatie rondom opvoeden en opgroeien.
Meer informatie over LOES is te vinden op www.loes.nl.
Wilt u meer informatie over de kerstwensboom? Neem
dan contact op met het Sociaal Plein via
sociaalplein@rijssen-holten.nl of t 0548 854 836. Of kijk
op www.rijssen-holten.nl/kerstwensboom.

Tips voor in de Kerstvakantie
Tip 1 Plak op een eierdoos verschillende plaatjes van
dingen die je in de natuur kunt vinden. En laat
kinderen dit opzoeken en in de doos stoppen. Zo
zoeken ze hun eigen ‘schat’.
Tip 2 Kijk eens op sites zoals Pinterest. Hier staan
vaak de leukste knutselwerkjes en activiteiten voor
kinderen op.
Tip 3 Heb je nog een oud stuk behang of inpakpapier
over? Laat de kinderen hierop tekenen. Maak een
lange straat waar ze met auto’s over heen kunnen
rijden of laat ze een omtrek van hun eigen lichaam
tekenen.

Tip 4 Laat kinderen zelf bedenken wat ze willen doen.
Ze komen vaak tot de leukste activiteiten die niks
hoeven te kosten.
Tip 5 Bewaar alle kortingsbonnen van attractieparken,
musea of dierentuinen. Dit kan veel geld besparen.
Kijk ook regelmatig op internet voor leuke acties of
aanbiedingen.
Tip 6 Maak samen met je kinderen lekkere koekjes of
broodjes. Of bereid eens samen het avondeten voor.
Tip 7 Ga naar de kinderboerderij. Vaak is dit gratis en
voor kleine kinderen een hele belevenis.
Tip 8 Ga naar het bos of het speelveldje in de buurt
en doe hier samen spelletjes. Verstoppertje spelen,
tikkertje enz. .
Tip 9 Kijk eens naar de activiteiten van een
wijkcentrum in je gemeente. Hier worden o.a. in de
vakanties veel activiteiten voor kinderen
georganiseerd.
Tip 10 Ga knutselen met kosteloos materiaal zoals
kartonnen dozen, closetrolletjes e.d. Maak van een
grote kartonnen doos een huis en laat je kinderen het
beschilderen.
Tip 11 Zet een tent op in de kamer of laat de kinderen
van stoelen en kleden een tent maken en laat je
kinderen hier ‘kamperen’.
Tip 12 Oudere kinderen: Laat je zoon of dochter een
zang of danswedstrijd organiseren of een
voetbaltoernooi in het park.
Kijk op https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen
voor spelletjes en activiteiten

Agenda
21 december 13.00 uur ALLE leerlingen vrij
21 december 19.00 uur Kerstvieringen
23 december tot en met 6 januari Kerstvakantie
8 januari
12 januari

School begint weer, luizencontrole
Feest 25 jaar onderwijs jubileum Juf
Gerdien Santé

